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1. INLEDNING 

 

Det här examensarbetet handlar om förståelse för andras övertygelser, även om vi kanske inte 

alltid sympatiserar med dem. Inom ämnet religion blir det väldigt tydligt och väldigt aktuellt 

då det idag i våra skolor finns elever med vitt skilda bakgrunder. Om man då som elev har en 

annan trosuppfattning än den svenska statskyrkans kan det då uppstå problem för eleven, 

dennes föräldrar, lärare och övrig skolpersonal som kunde ha undvikits om en gemensam tro 

funnits? Eller är det så att en gemensam tro inte alltid ger oss ett givet svar? 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Ute i skolorna möts vi av elever som har olika erfarenheter och bakgrunder Eleverna kommer 

ifrån olika länder, skiftande kulturer och religioner och alla ska de gå tillsammans i skolan. 

 

När jag varit ute på praktik i olika klasser har det uppstått konflikter och problem mellan 

elever och mellan lärare och elever ibland på grund av missförstånd och ibland på grund av 

kulturella motsättningar alltså inte alltid på grund av olika ståndpunkter och olika argument. 

Jag började i och med det här att ställa frågor till mig själv: Kan det vara så att vi som bor i 

samma land har samma värderingar och samma bakgrund? Nej, naturligtvis inte. Om vi har 

samma religion är vi då lika som människor, i tankar och värderingar? 

 

Utifrån det här började jag under min sjätte termin på lärarutbildning i Gävle att fundera på 

om det här kunde vara något att skriva om i mitt specialarbete. Redan tidigare hade jag haft på 

känn att det skulle bli något inom religion, för att jag är intresserad av religion och livsfrågor 

och tycker att det är viktigt att ta upp det i skolan som framtida lärare. Framförallt idag när vi 

går mot ett mer och mer mångkulturellt samhälle. Nu var alltså frågan inom vilket område jag 

skulle fördjupa mig? Jag valde att jobba vidare med och om Jehovas vittnen, som funnits 

länge i Sverige, är spridda över hela världen och alltså inte har någon gemensam kulturell 

grundplåt, och ofta möter motstånd och blir missförstådda. Under högskoletiden har det också 

dykt upp funderingar just kring Jehovas vittnen, hur vill de bli bemötta och vad kan jag som 

lärare göra om jag får en sådan elev? Sannolikheten är dessutom ganska stor att jag någon 

gång får ett vittne i min elevgrupp. Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod, nämli-

gen den fenomenografiska där tyngdpunkten ligger på människors sätt att uppfatta sin om-

värld. 
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1.2 SYFTE 

 

Det här arbetets huvudfrågeställning är: Hur upplever Jehovas vittnen sin egen samt sina 

barns skolsituation? 

 

Mitt eget antagande var att min egen undersökning kring denna frågeställning skulle ge mig 

ett svar, med andra ord vilka generella regler gäller när jag får en elev som har en annan 

trosuppfattning. 

 

Jag ställde olika delfrågor som utgår i det stora hela från min huvudfråga. Vissa av delfrågor-

na presenteras här nedan: 

 

 När och hur berättade ni i skolan om er tro? Hur blev ni då bemötta? Med denna fråga 

ville jag få reda på om ett gemensamt förfaringssätt från föräldrarnas sida fanns, samt 

om de hade en förväntan på bemötandet från läraren. 

 Har det varit/är det några problem som ni kan relatera till er tro? 

 Fanns det problem som direkt skulle kunna ha förebyggts, redan innan de uppstått? 

 Hur var er egen skolgång? Är det enklare att vara ett Jehovas vittne idag mot tidigare? 

 Finns det några mönster som går igen föräldrar-barn? 

 Skulle ni kunna tänka er att komma till klassen och berätta om er tro samt besvara 

frågor som kan dyka upp? 

 Är det en öppen dialog mellan föräldrar – barn, hemmet – skolan eller är det här något 

man inte vill prata om? 

 

Under rubrik 4 har jag gjort en jämförelse mellan Jehovas vittnens egen broschyr om skola 

och utbildning och vårt styrdokument Lpo 94. Där är syftet att se om de överensstämmer med 

varandra eller inte och i så fall var skiljer de sig åt. 

 

Det här arbetet har inte som syfte att ta ställning för eller mot Jehovas vittnen som grupp utan 

mer för att skapa en förståelse för hur det kan vara eller hur skolan uppfattar elever och 

föräldrar som har en annan tro än deras egen. 
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2. METOD 

 

Svaren på mina frågeställningar har jag fått genom svaren på mina skriftliga frågeställningar. 

Sommaren 1998 tog jag kontakt med ett par som tillhör Jehovas vittnens församling i en 

medelstor stad i Mellansverige. Via dem fick jag således tag på fem familjer, med olika 

bakgrunder, som var villiga att besvara mina frågor. Från början var det tänkt att jag skulle 

intervjua dem, men det slutade med att jag skötte intervjuerna brevledes. Mina frågeställning-

ar finns i bilaga 1 samt det lilla brev jag skickade med ses i bilaga 2. I och med att jag hade tät 

och god kontakt med paret som är Jehovas vittnen, som för övrigt inte har besvarat mina 

frågeställningar, var det aldrig några problem att sköta intervjuerna brevledes. Svaren som jag 

sedan fick analyserades i det syftet att de skulle ge mig mer kunskap och på det viset få en 

kvalitativ fenomenografisk undersökning som visar på olikheter inom samma trosområde. 

 

Före arbetets början hade jag klart för mig vilka personer jag skulle ta kontakt med för att få 

tag på litteratur och vägledning vad det gällde att hitta lämpliga familjer att intervjua. Under 

hela arbetets gång hade jag kontakt med detta par som har läst och godkänt det jag skrivit om 

Jehovas vittnens historik och allmänt idag. I varje församling finns det filmer och litteratur 

som beskriver deras lära och som gemene man kan få tillgång till. 

 

För att inte uteslutande använda Jehovas vittnens egna litteratur valde jag även att använda 

litteratur och dagspress som beskriver Jehovas vittnens lära förhållandevis rent informativt. 

Jag kommer fortsättningsvis att förkorta Jehovas vittnen till J.V. 

 

En mindre litteraturstudie där jag jämför J.V. egen broschyr som delas ut till alla lärare som 

får ett vittne i sin klass mot vårt stryrdokument Lpo 94 och Kursplaner för grundskolan. 

Inledde med att sätta mig in i vad J.V. är, kommer ifrån och vill. Eftersom detta inte var mitt 

huvudsyfte återfinns mina litteraturstudier under rubrik 3 & 4. Att jag ändå valde att ta med 

detta är för att läsaren ska få en förståelse och inblick i vad J.V. är och står för och varför de 

svar jag fått är på ett visst sätt. Tog sedan kontakt med I & E ett par jag känner sedan tidigare, 

detta underlättade min kontakt och de kunde hjälpa mig att få tag på familjer med en bred 

spännvidd då jag ville få stad - landsbygd, 1 förälder J.V. den andre inte, J.V. från barndomen 

- blev J.V. som vuxen. 
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3. JEHOVAS VITTNEN 
 

Jehovas vittnen är i de flesta avseenden precis som alla andra, men ”de har överlämnat sig åt 

Gud för att göra hans vilja och de strävar efter att leva i enighet med sitt överlämnande” 

(Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet, sid. 3). Deras trosuppfattning är grundad på 

bibeln inte på mänskliga spekulationer eller religiösa trosbekännelser. Bibeln är Guds ord, 

dess 66 böcker är inspirerande och historiskt exakta. Jehovas vittnen litar på både gamla och 

nya testamentet och uppfattar dem bokstavligt om inte sammanhanget tydligt visar att ett visst 

avsnitt är bildligt eller symboliskt. Jehova är Guds personliga namn men vid de flesta över-

sättningar behålls inte namnet utan byter ut det mot Gud, Herren. (intervju med vittnen 1999) 

Jesaja 42:8 Jag är Jehova, det är mitt namn. (Nya världens översättning – J.V. egen bibelöver-

sättning) I Bibel 2000 står det: Jag är Herren detta är mitt namn. 

 

3.1 HISTORIK 

 

Historien börjar för drygt hundra år sedan i Allegheny, Pennsylvania USA. På 1870-talet 

började Charles Taze Russel tillsammans med en liten grupp människor studera bibeln. Deras 

tolkningar spreds senare via Vakttornet, deras egen tidning som kom ut första gången i juli 

1879. I slutet av 1880-talet var det femtio personer som på heltid vittnade och erbjöd biblisk 

litteratur. Idag är antalet förkunnare mer än 450 000 spridda över hela världen. (intervju med 

vittnen 1999) ”I Sverige introducerades Jehovas vittnen 1899 genom en f d frälsningsarméof-

ficer, Jacob Lundborg” (Langley, 1981, Del II sid. 21). 

 

Rörelsen växte och 1909 flyttades verksamheten till Brooklyn i New York där den ännu är 

belägen. 1931 antog de namnet Jehovas vittnen för att skilja sig från kristenhetens samfund. 

De har använt sig av media, film och radio för att sprida sitt budskap så under 1930- och 

1940-talet arresterades många vittnen för att de spred religiös information och en hård kamp 

utkämpades för att bevara yttrande-, mötes-, och föreningsfriheten. Professor C.S Braden 

säger i sin bok These also believe; ”De har gjort demokratin en märklig tjänst genom sin strid 

för att slå vakt om sina medborgerliga rättigheter.” Jehovas vittnen har blivit och blir förföljda 

pga. sin tro. Många hundra blev avrättade i koncentrationslägren och de är än idag förbjudna i 

många länder. (Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet, sid. 6-8) 

 

3.2 ALLMÄNT OM JEHOVAS VITTNEN IDAG 

 

Jehovas vittnen har alltid varit skeptiska mot politiskt och socialt reformarbete. De anser att 

det är bättre att arbeta för att rädda människorna till den kommande världen än att förbättra 

den nuvarande onda. Redan Russel menade att arbetslöshet, krig och så vidare var problem 

som man inte kunde göra något åt. Alla försök att förbättra levnadsvillkoren för människorna 
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ansåg han obibliska och oriktiga. (Skjerpe, 1971, Jehovas vittnen och vad de lär) ”Alla andra 

kyrkor och alla regimer står under djävulens kontroll.”(Langley, 1981, Del II / Sid. 19) 

Jehovas vittnen deltar därför inte i politiska val och de vägrar göra militärtjänst. 

 

Förutom att gå från hus till hus och förkunna hålls möten i Rikets sal, som deras samlingslo-

kal kallas, varje vecka. Där är det någon eller några ur församlingen som talar, någon präst 

existerar inte, däremot finns det en eller några Äldste som är män som anses speciellt lämpa-

de. (Intervju med vittnen 1999) 

 

”Ett av mötena är ett offentligt föredrag över ett aktuellt ämne av intresse, följt av ett studium 

av ett tema eller en profetia i bibeln med tidskriften Vakttornet som källmaterial. Ett annat 

möte är en skola för att utbilda vittnena till att bli bättre förkunnare av de goda nyheterna, och 

det följs av ett program som ägnas åt arbetet med att vittna på församlingens distrikt.” (J.V. i 

det tjugonde århundradet sid. 19) 

 

De samlas också i små grupper i hemmen för att studera bibeln. Alla möten är öppna för 

allmänheten, ingen kollekt tas upp. I varje församling finns det enskilda medlemmar som 

kallas för pionjärer, de sprider frivilligt deras budskap 90 timmar i månaden huvudsakligen 

genom dörrknackning. Övriga medlemmar har inget bestämt timantal i månaden som de är ute 

och förkunnar, men alla timmar redovisas för att skickas dels till Arboga, där det svenska 

kontoret ligger, dels till Brooklyn där huvudkontoret är. Materialet sammanställs för att 

vittnena sedan ska se hur många timmar per månad deras budskap sänds ut över världen. I 

Sverige finns idag 25 000 vittnen och totalt i världen är de närmare sex miljoner. De senaste 

åren har de ökat med 360 000 människor per år, vilket innebär att 1000 människor om dagen 

blir Jehovas vittnen. 
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4. BROSCHYREN JEHOVAS VITTNEN OCH UTBILDNING JÄMFÖRT MED VAD 

LPO 94 OCH KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN SÄGER 

 

Det finns en broschyr som är speciellt framtagen, av J.V., för skolpersonal som får en elev 

som är ett Jehovas vittne. Föräldrarna brukar överlämna den till klassläraren och/eller rektor 

ibland även till övrig personal som kommer i kontakt med deras barn. 

 

J.V. vill i likhet med de flesta föräldrar att deras barn skall få största möjliga 

nytta av sin skolutbildning. Därför lär de sina barn att samarbeta med lärarna. 

I gengäld uppskattar föräldrar och barn som är J.V. om lärarna behandlar dem 

med förståelse och respekt. (sid. 2) 

 

I praktiken måste alla barn ta ställning till vilken religion de skall följa. Natur-

ligtvis väljer inte alla ungdomar att leva enligt sina föräldrars religiösa lev-

nadsregler, och det har inte att göra med om föräldrarna är J.V. eller inte. (Sid. 

25) 

 

Lpo 94 säger i skolans värdegrund och uppgifter: Skolan skall vara öppen för skilda uppfatt-

ningar och uppmuntra till personliga ställningstaganden. Undervisningen ska vara saklig och 

allsidig så att alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen 

inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. 

 

… ett av huvudsyftena med skolutbildning är att öva barnen så att de kan klara 

sig i livet, vilket inbegriper att de skaffar sig en sådan utbildning att de en dag 

kan försörja en familj. J.V. anser att detta är en helig plikt. Bibeln lär också att 

man skall underordna sig landets lagar. När landet föreskriver obligatorisk 

skolundervisning upp till en viss ålder, rättar sig därför J.V. efter den. (Sid. 5) 

 

J.V. anser att det är bäst för barnen när föräldrarna samarbetar med lärarna 

och aktivt hjälper sina barn och intresserar sig för deras utbildning. De anser 

att ett sådant samarbete är särskilt viktigt nu, när det blivit allt svårare att vara 

lärare. (Sid. 29) 

 

LPO 94 säger: Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål och krav skolan ställer. 

Vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 

 

Om arbetsmarknaden kräver mer utbildning än den grundskolan ger, anser vi 

J.V. att det är föräldrarnas ansvar att hjälpa och vägleda barnen, så att de kan 
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besluta om de behöver skaffa sig kompletterande utbildning eller inte. Eventuel-

la fördelar vägs då mot de uppoffringar sådana studier för med sig. (Sid. 6) 

 

Lpo 94 säger: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan som ska ligga till grund 

för valet av fortsatt utbildning. Skolan ska i detta fall sträva efter att varje elev inhämtar 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta 

ställning till frågor som rör den egna framtiden. Information om möjligheter till fortsatt 

utbildning i Sverige och i andra länder ska också ges. Alla som arbetar i skolan ska därför 

försöka motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på 

kön, social eller kulturell bakgrund. 

 

… varje vecka hålls ett möte som de kallar skolan i teokratisk tjänst. Det inne-

bär att hålla en kort framställning inför publik över ett givet ämne. Eleverna får 

sedan råd av en instruktör, allt efter ålder och förmåga, och dessa råd har till 

syfte att hjälpa eleverna att bli duktiga i att läsa och att tala offentligt. Många 

lärare har konstaterat att elever som är J.V. ofta har förmåga att uttrycka sig 

väl. (Sid. 11 ff.) 

 

Kursplaner för grundskolan säger: Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Det 

utvecklas om man aktivt deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör för andra 

människor … 

 

4.1 RESULTAT AV JÄMFÖRELSEN 

Föräldrarnas roll om barnets framtid är större hos ett J.V. än vad Lpo 94 förespråkar till 

exempel kan man se att det är föräldrarnas ansvar att vägleda barnen i vidareutbildningsfrå-

gor, i Lpo 94 kan vi läsa att det är elevens eget ställningstagande rörande den egna framtiden. 

Alla i skolan ska motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på 

kön, social eller kulturell bakgrund. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra personliga ställningstaganden. Däremot skriver J.V. i sin egen broschyr att varje 

barn måste ta ställning till vilken religion de ska följa. Ett J.V. vill bli bemött med förståelse 

och respekt i gengäld uppmuntras barnen hemifrån att vara samarbetsvilliga med lärarna. 
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5. RESULTAT 

Under de kommande sidorna är mina frågeställningar och svaren från varje familj represente-

rade. Jag har valt att ta en fråga och efter denna står sedan svaren från alla familjer. Efter 

varje frågeställning finns en kort sammanfattning som jag skrivit för att det ska vara lättare 

för läsaren att snabbt få en överblick. Svaren är i sin helhet och direkt avskrivna. 

 

5.1 BESKRIVNING AV FAMILJERNA I UNDERSÖKNINGEN 

 

Här nedan följer en kort beskrivning av familjerna utifrån den information jag fått, att det 

under familj A, B och E endast nämns mor i inledningen beror på att hon ensam har besvarat 

frågorna medan familj C och D har besvarat frågorna tillsammans mor och far. 

 

A) 38-årig mor som varit vittne i tio år, har två barn, en pojke 16 år och en flicka 13 år. 

Bor på landsbygden. Hennes man är inte ett Jehovas vittne. 

 

B) 43-årig mor med ett barn 13 år, blev vittne som vuxen. 

 

C) Mor och far med fyra barn, två flickor 11 och 18 år samt två pojkar på 13 och 20 år. 

Började studera bibeln för 18 år sedan. 

 

D) Mor och far med två barn 9 och 12 år. Mannen ej vittne under sin skoltid. Kvinnan 

började studera bibeln vid 8-9 års ålder. 

 

E) Mor med fyra barn 3, 7, 11, 13 år gamla. Kvinnan blev vittne efter sin skoltid. 

 

5.2 NÄR OCH HUR BERÄTTADE NI I SKOLAN OM ER TRO? HUR BLEV NI DÅ 

BEMÖTTA? 

 

A) Våra barn har haft samma lärarinna i lågstadiet. Jag berättade att jag uppfostrar våra barn 

efter bibeln och att jag är ett Jehovas vittne vid vårt första trialogsamtal, jag försökte också 

förklara vad detta innebar, att jag undervisade dem var våra traditioner kom ifrån och att vi 

tror på att bibeln är Guds ord. Lärarinnan avslöjade inte på något sätt vad hon tyckte och 

tänkte utan var vänlig och korrekt. Jag förklarade att vi respekterar att andra tycker traditioner 

är viktiga för sina barn men att vi ville att våra barn skulle få möjlighet att syssla med något 

annat vid de tillfällena. 

 

B) Vid vårt första s.k. ”utvecklingssamtal” med läraren-barn-föräldern (klassföreståndaren). 

Vid samtalet förklarade jag kort vad det innebär att vara ett Jehovas vittne och hur berör detta 
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mitt barn. Samtidigt överlämnade jag en informationsbroschyr ”Jehovas vittnen och utbild-

ning” som är speciell utarbetat för sådana tillfällen och just för skolpersonalen. Vidare försök-

te jag att, snarast möjligt, träffa övriga lärare som undervisar mitt barn med samma syfte. 

Bemötandet har varit enbart positivt och yrkesmässigt. Ibland ställdes ytterligare frågor för att 

undvika missförstånd. 

 

C) Vi har alltid gjort som så när ett barn börjat skolan så är någon av oss förälder med och tar 

då ett samtal med läraren om vilka vi är och om vår tro. Vi har haft förmånen att kunna vara i 

skolan lite då och då, och har på så sätt kunnat ha en bra kontakt med läraren. När det då har 

närmat sig olika högtider som vi inte deltar i så har vi kunnat förbereda läraren om vad vi kan 

delta i och inte delta i. 

 

D) Vi har två barn och när respektive började i första klass berättade vi det för deras lärare 

efter uppropet. Bemötandet har i båda fallen varit mycket gott. Den ena läraren kände till en 

hel del om J.V. medan den andra inte kände till nästan något alls. Vid dessa tillfällen lämnade 

vi broschyrer om J.V. och vår syn på skola och utbildning och dessa mottogs tacksamt. 

 

E) Har tagit tillfället i akt då jag blivit ensam med lärare att berätta och även ha med mig 

material (broschyr) som jag ber dom att läsa. (Jehovas vittnen i skolan) Jag har även bestämt 

tid med rektor på skolan och talat om vad barnen kan tänkas behöva få förståelse för att de 

inte deltar i och att barnen också agerar utefter den kunskap och kärlek de själva har för sin 

tro. Har bara goda erfarenheter utav de möten med lärare jag haft. 

 

SAMMANFATTNING 

Alla föräldrar tar själva upp diskussionen med läraren. Familj B, D, och E överlämnar även 

broschyren Jehovas vittnen och utbildning. (Se kap. 4) Familj E tar även kontakt med rektor 

för att berätta vad barnen inte kan delta i. Samtliga lärare har agerat så att de berörda famil-

jerna fått ett ”korrekt”, ”yrkesmässigt”, ”gott”, och ”vänligt” bemötande. 

 

5.3 HAR DET VARIT/ÄR NÅGRA PROBLEM SOM NI KAN RELATERA TILL ER TRO? 

I SÅ FALL VILKA? 

 

A) Jag tycker inte direkt att det varit några problem som är relaterade till vår tro annat än att 

våra barn tyckte att det var jobbigt med alla traditioner i lågstadiet. Det som blev lite av ett 

problem var att denna lärarinna inte hade någon erfarenhet av en sådan situation. Fastän jag 

flera gånger vänligt påminde henne, under dessa sex år, att barnen skulle erbjudas ett alterna-

tiv när det behövdes så ”glömde” hon bort detta gång på gång. Hon ville gärna att alla barnen 

skulle göra lika och var själv väldigt fäst vid traditionerna. 
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Barnen fick på så sätt själva säga till. Jag tror att de kände att hon inte gillade att de var 

annorlunda i detta. Och DETTA mådde inte barnen bra av. För övrigt var hon en bra lärare. 

Jag minns ett tillfälle som dock var annorlunda, min dotter hade en vikarie och det var vid 

julen. Jag har alltid försökt när jag varit ledig att vara med på de lektioner i lågstadiet som 

kunde bli jobbiga för barnen. Denna dag var jag med. De skulle rita jultomtar o.dyl. av 

mappar, vikarien föreslog att hon kunde rita andra saker. Jag ryckte in och gjorde djurmallar 

som blev populära också för de andra barnen. Jag såg på min dotter att hon trivdes och att hon 

tyckte det var skönt att vikarien uppträdde som att detta var det naturligaste saken i världen, 

att man hade rätt att VÄLJA. 

 

B) Såvitt jag vet har det inte förekommit några problem som man kan relatera enbart till tron. 

Olika sammanhängande faktorer kan ha bidragit till små bråk/ordväxlingar mellan elever men 

inte enbart tron. Ingenting som varade länge och som kan ha påverkat mitt barn negativt. Bra 

relationer till kamrater, som t.o.m. försvarar mitt barns rätt att ha en annan religion. Kanske 

därför att grunden till vänskap lades redan på dagis/lekskola/förskola, där mitt barns närmaste 

vänner/kamrater gick tillsammans. 

 

C) I den låg och mellanstadieskola som våra barn gått i så har vi alltid blivit väl bemötta, men 

det finns ett undantag. Det var en kvinnlig lärare av den äldre stammen som inte gillade oss 

Jehovas vittnen. Hon respekterade inte våra inställningar. Vid ett tillfälle, då alla barnen 

skulle ut på skolgården och hälsa på flaggan och sjunga nationalsången, så bad vår dotter att 

få sitta kvar i klassrummet, men det gick inte, utan läraren tog tag i armen på henne och 

släpade ut henne på skolgården till att stå där. Nu kan det tyckas vara konstigt att vi inte tar 

del i att hälsa flaggan, men innebörden i att hälsa flaggan är mera än att bara stå där. För oss 

innebär det att visa en tillbedjan. 

 

En historiker vid namnet Charlton Hayes framhöll för länge sedan att ritualen med flaggdyr-

kan och edgång i de amerikanska skolorna är en religiös ceremoni. Att dessa dagliga ritualer 

är religiösa har till sist bekräftats av Högsta domstolen i en serie domar. Nu kan man tycka att 

det där är ju i Amerika, men om du skulle undersöka den svenska bakgrunden av flagghäls-

ningen så kommer du att finna att det finns religiös inblandning i den också Jesus sa så här i 

Luk.4:8 ”Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig 

tjänst”. Däremot så innebär en nations flagga för oss att vi ska visa respekt och lydda det 

lands lagar som man bor i. 

 

D) Nej, vi har bara mött respekt och hänsynsfullhet. 
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E) Det finns alltid fördomar! Föräldrar som inte gärna vill att deras barn leker med barn till 

J.V. Att det går att visa dem vem man är och de förstår att man vill sina barn det bästa brukar 

lätta på eventuella fördomar. Födelsedagskalas, till mångas förvåning hör de att vi faktiskt har 

fest eller kalas men den relaterar inte till själva födelsedagen och det kan vara snopet för en 

del när vi tackat nej till födelsekalas. Missförstånd och okunskap! 

 

SAMMANFATTNING 

Familj A och B kan inte relatera de problem som varit till enbart tron. Medan familj C och E 

menar att det varit problem som kan relateras till deras tro. Familj D har bara mött respekt och 

hänsynsfullhet. 

 

5.4 HUR ÄR KONTAKTEN MELLAN ER OCH LÄRAREN I KLASSEN? 

 

A) Kontakterna med lärarna i klassen har varit bra. Jag har berättat vilka vi är o.s.v. vid alla 

första samtal med lärarna. Jag har givit dem en broschyr som förklara lite om oss och vår 

ställning och sagt att de ska fråga mig om de undrar över något. Bara en lärare frågade en 

gång hur det egentligen fungerade när min man inte är troende, jag svarade att bara man 

respekterar varandra behöver man inte ha samma uppfattningar. 

 

B) De lärarna som jag hittills mötte var neutrala i sådana frågor och handlade professionellt 

utan att lägga några personliga aspekter/åsikter i frågan. Detta lade grunden för en naturlig 

och mycket bra kontakt mellan oss. 

 

C) Kontakten mellan oss och lärare har oftast varit mycket positivt, med ett väl bemötande 

och ett bra samarbete. Ex. är lärare som har ringt hem och frågat hur de ska göra vid en viss 

situation som har med vår tro att göra. 

 

D) Mycket gott! 

 

E) Har bra lärare till alla mina barn. Även om de är av en annan åsikt vill de ge barnet trygg-

het. Barnet får i och för sig göra svåra val ibland då läraren vet för lite om en viss situation. 

Vi föräldrar måste själva se till att ringa eller meddela per brev om ev. barnet gjort ett val som 

det sedan visar ånger över, för att få en bra kontakt lärare-elev-förälder. Fastän visst kan 

kontakten var betydligt mer viktig med vissa lärare. 
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SAMMANFATTNING 

Här tycker alla föräldrar att de har en bra kontakt med lärarna till deras barn. De tycker att 

lärarna handlat, professionellt, varit samarbetsvilliga, neutrala, men ibland vetat för lite om en 

viss situation och därmed försatt barnet i en valsituation som de inte bemästrar. 

 

5.5 ÄR DET NÅGOT NI ANSER ATT ERT BARN INTE BÖR VAR MED PÅ? VAD 

TYCKER NI BARNET SKALL GÖRA ISTÄLLET? 

 

A) Det vi inte vill att våra barn skall vara med på är: traditioner som från början är hedniska. 

T.ex. julen, påsken(harar, häxor, ägg), allhelgona, lucia, sista april, alla hjärtans dag. Vi är 

också politiskt neutrala. FN dagen firar vi inte heller. Däremot vill vi att de skall få kunskap i 

allt. Därför deltar de i informationer om allt detta, men deltar inte i firandet. Religionsunder-

visningen i vår skola har framförts på ett objektivt sätt därför har barnen deltagit. Kunskap är 

viktigt, det bryter ner fördomar och skapar förståelse. Det barnen kan göra istället är att: när 

det är jul eller påskpyssel-pyssla med något annat. Om de andra kamraterna skall gå iväg på 

något som våra barn inte deltar i - att få någon arbetsuppgift, t.ex. på datorn. 

 

B) Som ett barn till ett J.V., vill vi inte (påpekas skall att vi inte kan tvinga våra barn till detta 

utan de väljer själva att handla på ett eller annat sätt pga. den kunskap och fostran de får) att 

de deltar i något som strider mot bibelns principer. Detta inkluderar allt religiöst firande som 

jul, påsk, kyrkobesök o. dyl. pga. vårt neutrala ställningstagande när det gäller politik-nation-

ras osv. vill vi inte att våra barn ska delta i yttringar av nationella tillhörigheter t.ex. hälsa 

flaggan eller sjunga nationalsången. Samtidigt respekterar vi andras rätt att göra detta och vi 

kanske är närvarande utan att direkt delta om ingen annan lösning är möjligt. Detta gäller 

även för födelsedagsfirande och andra kommersiella helger/dagar. Vi är tacksamma om våra 

barn ges en möjlighet till annan sysselsättning an t.ex. ”julpyssel” eller om de kan vara någon 

annanstans t.ex. vid kyrkobesök eller möten med politisk färgning. Allt detta kan göras om 

alla parter samarbetar och respekterar varandras ståndpunkter. 

 

C) Som du säkert redan vet så är det en hel del som inte J.V. barn inte tar del i. Ex. på detta är 

julfirande, luciafirande, påskfirande, halloweenfirande m.m. Våra barn har då fått arbeta med 

skolarbete av något slag ex. matte, historia, engelska m.m. 

 

D) Allt pysslande och firande som har samband med traditionella s.k. kristna högtider som 

jul, påsk osv. men också deltagande i nationella och politiska manifestationer, födelsedagsfi-

rande, allt detta pga. att vi tagit avstånd från annan religion och dessutom är neutrala. Efter-

som det är religionsfrihet så bör det finnas valfrihet, att antingen vara hemma, beroende på 
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vad man ska göra, eller vara kvar i skolan och arbeta med något annat. Det kan vara något 

man ligger efter med eller pyssla med något annat när de andra pysslar. 

 

E) FN-dagen börjar bli mer rituell och tar upp flera timmar av barnets skoltid. Det blir svårt 

för barnet ibland att skilja på undervisning och själva firandet. J.V. ståndpunkt är att hålla sig 

neutrala i politiska världsliga engagemang då vi förtröstar på en rättvis himmelsk regering 

som snart ska visa sig för hela jordens befolkning. Barnen (som själva tar ståndpunkt) behö-

ver få en möjlighet att utföra något annat i samma ämne för att inte gå emot sin egen vilja, att 

inte tvingas fira när de inte vill. 

 

SAMMANFATTNING 

Föräldrarna vill inte att deras barn deltar i något som strider mot bibelns principer till det 

räknas traditioner som från början är hedniska t.ex. jul, påsk, lucia. De är också politiskt 

neutrala och vill därför inte att deras barn deltar i firandet av t.ex. FN-dagen eller nationalda-

gen. Familj B och E menar att barnen själva ansvarar för vad de kan vara med på. Medan 

familj D säger att eftersom religionsfrihet råder så bör det finnas valfrihet att vara hemma 

eller arbeta med något annat i skolan, säger de övriga familjerna att barnen skall erbjudas 

något annat skolarbete eller pyssel men ändå vara kvar på skolan. 

 

5.6 HAR ERT BARN STÖTT PÅ SVÅRIGHETER MED KAMRATER SOM KAN RELA-

TERAS TILL ER TRO, VILKA? 

 

A) ------------- 

 

B) … Många frågor har uppstått under mitt barns tid i skolan. Svaren har man godtagit ganska 

naturligt vid de tillfällen då mitt barn valt att handla annorlunda. Många missförstånd och 

missuppfattningar har retts ut då. 

 

C) Svårigheterna med kamraterna har varit blandat. Du vet säkert hur hård barnens värld 

ibland kan vara om man finner någon som avviker från mängden, eller inte gör som alla 

andra. Det lustiga i det hat varit att våran grabb som går i klass 6 har av de andra grabbarna 

fått utstå hån över att han inte svär. De har försökt att få honom att svära och använda grova 

könsord, men eftersom han inte gått med på det har han istället vunnit respekt för sin stånd-

punkt. Det språk barnen använder i skolan är inte vad föräldrarna kanske tror. När han gick i 

4:e klass så var han utsatt för mobbning av endast en kille som då gick i 6:e klass. Han hotade 

vår pojke med att han skulle döda honom. Det slutade med att skolan sammankallade oss 

föräldrar (jag, min hustru och våran pojk med den andra killens mamma) och skolpsykologen, 

tillsammans med två andra lärare som ingår i skolans mobbingteam, till ett möte. Det slutade 
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med att skolan uppmanade oss att polisanmäla pojken (då vi alla var tillsammans) om han 

endast en gång till hotade våran pojke. Han gjorde aldrig något mer, vad vi vet. Det slutade 

tvärt. 

 

D) Nej. 

 

E) Det jag kan relatera till har hänt min tonårstjej. Kamrater har öppet inför en del kamrater 

ropat och frågat min flicka om hennes Gud och om hon själv verkligen tror?! Det ska sägas att 

vara utsatt inför andra gör alltid ont i kroppen och speciellt om man känner att man drivs att 

säga något som går emot ens eget samvete. Man handlar i rädsla och då är det inte rätt sorts 

kamratanda i klassen eller i skolan. 

 

SAMMANFATTNING 

Här svarar inte familj A. Familj D säger sig inte ha upplevt några svårigheter som kan relate-

ras till deras tro. Tonårsflickan i familj E har haft problem som direkt kan relateras till tron 

eftersom kamrater öppet ifrågasatt hennes Gud och tro. Familj C har haft problem med sin son 

då han gick i fjärde klass och blev hotad av en två år äldre kille, skolans mobbingteam sam-

mankallade då berörda parter och efter det mötet hände inget mera vad föräldrarna vet. Nu i 

sjätte klass blir han respekterad av de övriga trots att han avviker från mängden i och med att 

han inte använder grova könsord eller svär. 

 

5.7 HAR NI, ELLER NÅGON ANNAN FAMILJ SOM NI VET OM, HAMNAT I KON-

FLIKT MED SKOLAN, I SÅ FALL OM VAD? 

 

A) -------------- 

 

B) Jag själv har inte hamnat i ngn konflikt med skolan och vet ingen i min familj som gjort 

det pga. tron. 

 

C) Såvitt jag vet har ingen familj hamnat i konflikt med skolan. Bara med enskilda lärare. 

Lustigt nog har oftast de lärarna varit frireligiösa. 

 

D) Vi känner familjer som fått kämpa med stelbenta, intoleranta lärare som spelat ut barnen 

och deras tro inför resten av klassen, vilket lett till mobbing. Man har inte respekterat barnens 

beslut att inte göra vissa saker. 

 

E) Nej, inte som det ser ut nu i skolorna där det mångkulturella samhället bidragit till större 

acceptans bland lärarna. Visst finns det situationer där föräldrar önskat att barnen ska få två 
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alternativ att välja på t.ex. att julpyssla eller sitta vid datorn men att läraren varit traditions-

bunden. 

 

SAMMANFATTNING 

Här svarar inte familj A på frågan och svaren hos de övriga går isär beroende på hur man 

uppfattat den ställda frågan. Familj C, D, E säger sig inte ha några problem med skolan utan 

enbart med enskilda lärare. 

 

5.8 HUR VAR ER EGEN SKOLGÅNG? ÄR DET ENKLARE ATT VARA ETT JEHOVAS 

VITTNE IDAG MOT TIDIGARE? 

 

A) Jag blev ett J.V. när jag var 28 år så jag har inte själv varit med om den erfarenheten att 

vara ett vittne i skolan. Min uppfattning är ändå att det är både och, lättare för att människor 

är mera vana vid olika trosuppfattningar än förr, men svårare att uppehålla bibelns höga 

moralnormer därför moralen blir allt sämre. Vi lever i en alltmer respektlös värld och det är 

svårt för våra barn att inte ta efter. 

 

B) Jag kan inte relatera till min egen skolgång, men jag kan tänka mig att det är både svårare 

och enklare att vara ett J.V. idag. 

 

Enklare: Det finns många olika religioner representerade i en skola (klass). Det faller sig 

ganska naturligt för barn att acceptera varandras trosuppfattningar. Många gånger är detta 

svårare för vuxna. Vår tro skyddar våra barn mot många felsteg just pga. den bibliska fostran 

de får - att skilja på rätt och fel. Det förekommer inga fysiska angrepp (inte i Sverige) och vi 

är lagligen erkända med rätt att predika. Även vi vuxna får allt bättre och tidsanpassad under-

visning och fostran, vilket gör att vi kan stå emot mycket och hjälpa våra barn att bli starka 

och trygga i sig och sin tro. 

 

Svårare: Skolmiljö, våld, respektlöshet, mobbing, svordomar, kamrattryck, omoraliskhet - allt 

detta bara ökar och gör det svårare att stå fasta och stå emot. Sekularisering av samhället 

bidrar till att man bemöts med hån och löje samt behandlas som mindre vetande om man tror 

på en Gud. Etiska och moraliska normer lärs inte ut längre. ”Allt är tillåtet”-attityd härskar. 

Allt detta gör att man måste ha stark tro för att stå emot. Och det kan inte vara lätt när man är 

barn/tonåring med sina identitetskriser och andra problem. Det ställer stora krav på oss 

föräldrar som är vittnen. 

 

C) Hustruns och min skolgång var sådan att vi inte var J.V. då. Vi började undersöka bibeln 

år 1981. Då hade vi redan avslutat vår skolgång. Jag tror att det är lättare att vara ett vittne 
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idag, därför att skolorna idag innehåller så många olika nationaliteter av skolbarn, så tole-

ransnivån har ökat bland lärarna. 

 

D) Min man var inget vittne då och kan inte uttala sig. Själv var jag 8-9 år när vi började 

studera bibeln med J.V. och i början ansågs man konstig men tolererad. I högstadiet blev jag 

halvt om halvt utfryst p.g.a. min tro och ofta pikad för att man inte hängde med de andra, att 

man var för präktig och tråkig för att man hade vissa normer att följa. I gymnasiet var det 

lättare att bli accepterad. I vissa sammanhang är det lättare att var ett J.V. idag i skolan, 

eftersom det på många håll har skett en upp- och utblandning av folk, religion och åsikter, 

vilket lett till att toleransen för ”oliktänkande” är större. Åtminstone är det så på större skolor. 

Trångsyntheten och rädslan för det okända lever oftare kvar på landsbygden och på mindre 

orter. När det gäller att bevara en hög moral i dagens skola är tyvärr påfrestningarna större 

idag än när jag gick i skolan, och trycket att efterlikna resten av barn och ungdomar är hårda-

re. Klimatet är totalt sett ganska mycket hårdare. 

 

E) Var inte ett J.V. när jag gick i skolan. 

 

SAMMANFATTNING 

Här kan inte familj A, B, C, och E jämföra med sin egen skolgång eftersom de inte var vittnen 

vid den tiden. Familj A, B, och D menar att det är både enklare och svårare att vara ett vittne 

idag medan familj C tror att det är enklare att vara ett vittne idag eftersom nationaliteterna på 

eleverna är fler så toleransnivån ökat bland lärarna. 

 

5.9 SKULLE NI KUNNA TÄNKA ER ATT KOMMA TILL KLASSEN OCH BERÄTTA 

OM ER TRO SAMT BESVARA FRÅGOR SOM KAN DYKA UPP? 

 

A) Jag skulle gärna vilja komma till skolan och berätta om vår tro därför, som jag skrev 

tidigare, kunskap skapar förståelse och bryter ned fördomar. Tyvärr har ingen i våran skola 

varit intresserad av detta. Vi bor på landet och det har aldrig funnits några Jehovas vittnens 

barn här så det skulle nog behövas. 

 

B) Med glädje informerar vi om vår tro. Med information förebygger man missförstånd och 

rättar till felaktiga uppfattningar som florerar. 

 

C) Om du skulle vilja ha besök av ett Jehovas vittne, så ska du ta kontakt med närmaste 

församling. De har skolmaterial och videofilmer de kan ta med. De två äldsta har både i 

högstadiet och i gymnasiet haft (har) bra relationer till sina klasskamrater. De har också fått 
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möjligheten att inför klassen berätta om sin egen tro. De har även på rasterna fått vittna 

enskilt med olika kamrater som har undrat om vår tro. 

 

D) Ja, självklart. Hittills har ingen klass velat eller funderat på ett sådant ”informationsmöte”. 

 

E) Ja om barnen känner att det går bra. 

 

SAMMANFATTNING 

Här svarar familj A, B, D, och E att de gärna kommer till klassen, med visst förbehåll hos 

familj E som kommer om barnen känner att det går bra. Familj C tycker att det ska gå via 

närmaste församling. Intresset för ett ”informationsmöte” har ej funnits bland lärarna menar 

familj A och D. 
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6. DISKUSSION 

 

Det här har varit ett intressant tillvägagångssätt fast mycket återstår att ta reda på. Svaret på 

min huvudfråga: Hur Jehovas vittnen upplever sin egen och sina barns skolsituation är att 

elever och föräldrar som är vittnen inte kan indelas i ett och samma fack eftersom de inom en 

del frågeställningar inte delar samma uppfattning eller att de anser att barnet skall få bestäm-

ma olika mycket. 

 

6.1 SAMMANFATTNING AV RESULTATET 

 

Fråga 5.2 När och hur berättade ni … Alla föräldrarna tar upp diskussionen med läraren. Tre 

utav familjerna överlämnar även broschyren Jehovas vittnen och utbildning. En utav familjer-

na pratar även med berörd rektor. Gemensamt förhållningssätt är därmed att de tar upp sin tro 

med läraren som har ansvaret för klassen där deras barn går. 

 

Fråga 5.3 och 5.6 Problem som kan relateras till tron samt svårigheter med kamrater … Två 

av familjerna säger sig ha haft problem som direkt kan relateras till tron. Medan de andra tre 

säger att de inte anser att det inte är tron som ligger bakom de problem som uppstår – de 

menar att de problemen skulle ha uppstått ändå även om de hade haft samma tro. 

 

Fråga 5.4 Kontakt med klassläraren … Bemötandet från klassläraren har hos alla familjerna 

varit bra och de tycker att de har en god kontakt sinsemellan. Lärarna har också varit samar-

betsvilliga och neutrala men de har ibland försatt barnen i valsituationer de inte kan bemästra 

menar en utav familjerna. 

 

Fråga 5.5 Vad eleven ej kan vara med på … Alla föräldrar säger att de inte vill att barnen 

deltar i något som strider mot bibelns principer till det räknas traditioner som från början är 

hedniska t.ex. jul, påsk och lucia. De är också politiskt neutrala och vill därför inte att barnen 

deltar i firandet av nationaldagen eller FN-dagen. Barnet kan själv ta ansvar för vad det kan 

vara med på menar två utav familjerna medan en av familjerna säger att det borde finnas 

valfrihet att vara hemma eller arbeta med något annat i skolan. De övriga familjerna tycker att 

barnet skall vara kvar på skolan men erbjudas något annat skolarbete eller pyssel om det är 

t.ex. påskkycklingstillverkning. 

 

Fråga 5.7 Konflikter med skolan … Den här frågan besvaras inte utav den ena familjen och de 

övriga svaren går isär beroende på hur de uppfattat den ställda frågan. Tre av familjerna säger 

sig inte ha haft några problem med skolan som organisation utan bara med enskilda lärare. 

Det kan man inte säga är gällande enbart hos ett Jehovas vittne utan det gäller alla. 
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Fråga 5.8 Föräldrarnas skolgång jämfört med barnens … Fyra utav familjerna kan inte 

jämföra eftersom föräldrarna inte var vittnen under sin egen skolgång. Den ena av dessa 

familjer menar ändå att det borde vara enklare att vara ett vittne idag i och med att nationalite-

terna ökat bland eleverna och i och med detta har toleransnivån ökat bland lärarna. Den familj 

där föräldern varit ett vittne under sin skolgång menar att det både är enklare och svårare. 

Enklare eftersom det är ”upp- och utblandning av folk, religioner och åsikter” (direktcitat) 

Svårare i och med att klimatet och grupptrycket blivit hårdare. 

 

Fråga 5.9 Informera i klassen … Tre av familjerna säger att de gärna kommer till klassen och 

informerar. En familj tycker att det ska gå via närmaste församling. Återstående familj 

kommer till klassen och berättar om det går bra för deras barn. 

 

6.2 HUR KAN DET HÄR ARBETET FÖRAS VIDARE 

 

Några av mina fortsatta funderingar kring det här ämnet kan vara: att göra en likadan under-

sökning fast inom en annan religiös grupp t.ex. buddister. Blir resultatet detsamma? 

 

Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant: att få med vad olika pedagoger anser 

kring de här frågorna och därefter gjort en bedömning mellan elever och föräldrars syn 

gentemot pedagogens. 

 

Eftersom det finns Jehovas Vittnen över hela vår jord skulle det ha varit spännande att få: 

utvidga studien till att omfatta fler familjer som är Jehovas vittnen som bor och är från ett 

annat land än Sverige, hur skulle resultatet se ut då? 
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6.3 SLUTORD 

 

Tack till ALLA som gjorde det här arbetet möjligt! 

Särskilt tack till min handledare Åke Tilander samt till Inga & Ehrland Ehrixon. 

 

Några sista rader så här på resans slut: 

 

OM en sköldpadda blev tillfrågad 

vad som var vackert skulle han svara 

hårt skal 

ogenomtränglig hud 

och vassa klor 

så ser skönhet ut 

för en sköldpadda 

 

var och en har rätt 

att älska sitt ideal 

sin integritet 

allting är vackert 

för någon (B. Graham, 1998, sid. 21) 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
När och hur berättade Ni i skolan om Er tro? Hur blev Ni då bemötta? 
 
 
 
Har det varit/är några problem som Ni kan relatera till Er tro? I så fall vilka? 
 
 
 
Hur är kontakten mellan Er och läraren i klassen? 
 
 
 
Är det något Ni anser att Ert barn inte bör vara med på? Vad tycker Ni barnet 
ska göra istället? 
 
 
 
Har Ert barn stött på svårigheter med kamrater som kan relateras till Er tro, 
vilka? 
 
 
 
Har Ni, eller någon annan familj som ni vet om, hamnat i konflikt med skolan, i 
så fall om vad? 
 
 
 
Hur var Er egen skolgång? Är det enklare att vara ett Jehovas vittne idag mot 
tidigare? 
 
 
 
Skulle Ni kunna tänka Er att komma till klassen och berätta om er tro samt 
besvara frågor som kan dyka upp? 
 
 
 
Barnets/barnens ålder? 
Ni som fyllt i formuläret är mor/far/bägge föräldrarna? (stryk under) 
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Herrö 990131 
 

Hejsan! 

 

Som lärarstuderande ska varje student skriva ett examensarbete om något som berör skolans 

värld, jag har då valt att skriva om Jehovas vittnen i skolan. Under min skoltid har det ibland 

dykt upp funderingar över barn/elever som tillhör en annan trosuppfattning, funderingar som 

bland annat handlar om bemötande och traditioner. Om Ni har möjlighet att besvara mina 

frågor skulle det vara till stor nytta för mig, och mina klasskamrater på lärarhögskolan som 

blivande lärare och för de elever som kommer till våra klasser och är vittnen. 

Tack på förhand! 

 

  Hälsningar 
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1. INLEDNING


Det här examensarbetet handlar om förståelse för andras övertygelser, även om vi kanske inte alltid sympatiserar med dem. Inom ämnet religion blir det väldigt tydligt och väldigt aktuellt då det idag i våra skolor finns elever med vitt skilda bakgrunder. Om man då som elev har en annan trosuppfattning än den svenska statskyrkans kan det då uppstå problem för eleven, dennes föräldrar, lärare och övrig skolpersonal som kunde ha undvikits om en gemensam tro funnits? Eller är det så att en gemensam tro inte alltid ger oss ett givet svar?

1.1 BAKGRUND


Ute i skolorna möts vi av elever som har olika erfarenheter och bakgrunder Eleverna kommer ifrån olika länder, skiftande kulturer och religioner och alla ska de gå tillsammans i skolan.


När jag varit ute på praktik i olika klasser har det uppstått konflikter och problem mellan elever och mellan lärare och elever ibland på grund av missförstånd och ibland på grund av kulturella motsättningar alltså inte alltid på grund av olika ståndpunkter och olika argument. Jag började i och med det här att ställa frågor till mig själv: Kan det vara så att vi som bor i samma land har samma värderingar och samma bakgrund? Nej, naturligtvis inte. Om vi har samma religion är vi då lika som människor, i tankar och värderingar?

Utifrån det här började jag under min sjätte termin på lärarutbildning i Gävle att fundera på om det här kunde vara något att skriva om i mitt specialarbete. Redan tidigare hade jag haft på känn att det skulle bli något inom religion, för att jag är intresserad av religion och livsfrågor och tycker att det är viktigt att ta upp det i skolan som framtida lärare. Framförallt idag när vi går mot ett mer och mer mångkulturellt samhälle. Nu var alltså frågan inom vilket område jag skulle fördjupa mig? Jag valde att jobba vidare med och om Jehovas vittnen, som funnits länge i Sverige, är spridda över hela världen och alltså inte har någon gemensam kulturell grundplåt, och ofta möter motstånd och blir missförstådda. Under högskoletiden har det också dykt upp funderingar just kring Jehovas vittnen, hur vill de bli bemötta och vad kan jag som lärare göra om jag får en sådan elev? Sannolikheten är dessutom ganska stor att jag någon gång får ett vittne i min elevgrupp. Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod, nämligen den fenomenografiska där tyngdpunkten ligger på människors sätt att uppfatta sin omvärld.

1.2 SYFTE


Det här arbetets huvudfrågeställning är: Hur upplever Jehovas vittnen sin egen samt sina barns skolsituation?

Mitt eget antagande var att min egen undersökning kring denna frågeställning skulle ge mig ett svar, med andra ord vilka generella regler gäller när jag får en elev som har en annan trosuppfattning.

Jag ställde olika delfrågor som utgår i det stora hela från min huvudfråga. Vissa av delfrågorna presenteras här nedan:


· När och hur berättade ni i skolan om er tro? Hur blev ni då bemötta? Med denna fråga ville jag få reda på om ett gemensamt förfaringssätt från föräldrarnas sida fanns, samt om de hade en förväntan på bemötandet från läraren.


· Har det varit/är det några problem som ni kan relatera till er tro?

· Fanns det problem som direkt skulle kunna ha förebyggts, redan innan de uppstått?

· Hur var er egen skolgång? Är det enklare att vara ett Jehovas vittne idag mot tidigare?


· Finns det några mönster som går igen föräldrar-barn?

· Skulle ni kunna tänka er att komma till klassen och berätta om er tro samt besvara frågor som kan dyka upp?

· Är det en öppen dialog mellan föräldrar – barn, hemmet – skolan eller är det här något man inte vill prata om?

Under rubrik 4 har jag gjort en jämförelse mellan Jehovas vittnens egen broschyr om skola och utbildning och vårt styrdokument Lpo 94. Där är syftet att se om de överensstämmer med varandra eller inte och i så fall var skiljer de sig åt.

Det här arbetet har inte som syfte att ta ställning för eller mot Jehovas vittnen som grupp utan mer för att skapa en förståelse för hur det kan vara eller hur skolan uppfattar elever och föräldrar som har en annan tro än deras egen.


2. METOD


Svaren på mina frågeställningar har jag fått genom svaren på mina skriftliga frågeställningar. Sommaren 1998 tog jag kontakt med ett par som tillhör Jehovas vittnens församling i en medelstor stad i Mellansverige. Via dem fick jag således tag på fem familjer, med olika bakgrunder, som var villiga att besvara mina frågor. Från början var det tänkt att jag skulle intervjua dem, men det slutade med att jag skötte intervjuerna brevledes. Mina frågeställningar finns i bilaga 1 samt det lilla brev jag skickade med ses i bilaga 2. I och med att jag hade tät och god kontakt med paret som är Jehovas vittnen, som för övrigt inte har besvarat mina frågeställningar, var det aldrig några problem att sköta intervjuerna brevledes. Svaren som jag sedan fick analyserades i det syftet att de skulle ge mig mer kunskap och på det viset få en kvalitativ fenomenografisk undersökning som visar på olikheter inom samma trosområde.

Före arbetets början hade jag klart för mig vilka personer jag skulle ta kontakt med för att få tag på litteratur och vägledning vad det gällde att hitta lämpliga familjer att intervjua. Under hela arbetets gång hade jag kontakt med detta par som har läst och godkänt det jag skrivit om Jehovas vittnens historik och allmänt idag. I varje församling finns det filmer och litteratur som beskriver deras lära och som gemene man kan få tillgång till.


För att inte uteslutande använda Jehovas vittnens egna litteratur valde jag även att använda litteratur och dagspress som beskriver Jehovas vittnens lära förhållandevis rent informativt. Jag kommer fortsättningsvis att förkorta Jehovas vittnen till J.V.

En mindre litteraturstudie där jag jämför J.V. egen broschyr som delas ut till alla lärare som får ett vittne i sin klass mot vårt stryrdokument Lpo 94 och Kursplaner för grundskolan. Inledde med att sätta mig in i vad J.V. är, kommer ifrån och vill. Eftersom detta inte var mitt huvudsyfte återfinns mina litteraturstudier under rubrik 3 & 4. Att jag ändå valde att ta med detta är för att läsaren ska få en förståelse och inblick i vad J.V. är och står för och varför de svar jag fått är på ett visst sätt. Tog sedan kontakt med I & E ett par jag känner sedan tidigare, detta underlättade min kontakt och de kunde hjälpa mig att få tag på familjer med en bred spännvidd då jag ville få stad - landsbygd, 1 förälder J.V. den andre inte, J.V. från barndomen - blev J.V. som vuxen.


3. JEHOVAS VITTNEN

Jehovas vittnen är i de flesta avseenden precis som alla andra, men ”de har överlämnat sig åt Gud för att göra hans vilja och de strävar efter att leva i enighet med sitt överlämnande” (Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet, sid. 3). Deras trosuppfattning är grundad på bibeln inte på mänskliga spekulationer eller religiösa trosbekännelser. Bibeln är Guds ord, dess 66 böcker är inspirerande och historiskt exakta. Jehovas vittnen litar på både gamla och nya testamentet och uppfattar dem bokstavligt om inte sammanhanget tydligt visar att ett visst avsnitt är bildligt eller symboliskt. Jehova är Guds personliga namn men vid de flesta översättningar behålls inte namnet utan byter ut det mot Gud, Herren. (intervju med vittnen 1999) Jesaja 42:8 Jag är Jehova, det är mitt namn. (Nya världens översättning – J.V. egen bibelöversättning) I Bibel 2000 står det: Jag är Herren detta är mitt namn.


3.1 HISTORIK


Historien börjar för drygt hundra år sedan i Allegheny, Pennsylvania USA. På 1870-talet började Charles Taze Russel tillsammans med en liten grupp människor studera bibeln. Deras tolkningar spreds senare via Vakttornet, deras egen tidning som kom ut första gången i juli 1879. I slutet av 1880-talet var det femtio personer som på heltid vittnade och erbjöd biblisk litteratur. Idag är antalet förkunnare mer än 450 000 spridda över hela världen. (intervju med vittnen 1999) ”I Sverige introducerades Jehovas vittnen 1899 genom en f d frälsningsarméofficer, Jacob Lundborg” (Langley, 1981, Del II sid. 21).


Rörelsen växte och 1909 flyttades verksamheten till Brooklyn i New York där den ännu är belägen. 1931 antog de namnet Jehovas vittnen för att skilja sig från kristenhetens samfund. De har använt sig av media, film och radio för att sprida sitt budskap så under 1930- och 1940-talet arresterades många vittnen för att de spred religiös information och en hård kamp utkämpades för att bevara yttrande-, mötes-, och föreningsfriheten. Professor C.S Braden säger i sin bok These also believe; ”De har gjort demokratin en märklig tjänst genom sin strid för att slå vakt om sina medborgerliga rättigheter.” Jehovas vittnen har blivit och blir förföljda pga. sin tro. Många hundra blev avrättade i koncentrationslägren och de är än idag förbjudna i många länder. (Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet, sid. 6-8)

3.2 ALLMÄNT OM JEHOVAS VITTNEN IDAG


Jehovas vittnen har alltid varit skeptiska mot politiskt och socialt reformarbete. De anser att det är bättre att arbeta för att rädda människorna till den kommande världen än att förbättra den nuvarande onda. Redan Russel menade att arbetslöshet, krig och så vidare var problem som man inte kunde göra något åt. Alla försök att förbättra levnadsvillkoren för människorna ansåg han obibliska och oriktiga. (Skjerpe, 1971, Jehovas vittnen och vad de lär) ”Alla andra kyrkor och alla regimer står under djävulens kontroll.”(Langley, 1981, Del II / Sid. 19) Jehovas vittnen deltar därför inte i politiska val och de vägrar göra militärtjänst.


Förutom att gå från hus till hus och förkunna hålls möten i Rikets sal, som deras samlingslokal kallas, varje vecka. Där är det någon eller några ur församlingen som talar, någon präst existerar inte, däremot finns det en eller några Äldste som är män som anses speciellt lämpade. (Intervju med vittnen 1999)


”Ett av mötena är ett offentligt föredrag över ett aktuellt ämne av intresse, följt av ett studium av ett tema eller en profetia i bibeln med tidskriften Vakttornet som källmaterial. Ett annat möte är en skola för att utbilda vittnena till att bli bättre förkunnare av de goda nyheterna, och det följs av ett program som ägnas åt arbetet med att vittna på församlingens distrikt.” (J.V. i det tjugonde århundradet sid. 19)

De samlas också i små grupper i hemmen för att studera bibeln. Alla möten är öppna för allmänheten, ingen kollekt tas upp. I varje församling finns det enskilda medlemmar som kallas för pionjärer, de sprider frivilligt deras budskap 90 timmar i månaden huvudsakligen genom dörrknackning. Övriga medlemmar har inget bestämt timantal i månaden som de är ute och förkunnar, men alla timmar redovisas för att skickas dels till Arboga, där det svenska kontoret ligger, dels till Brooklyn där huvudkontoret är. Materialet sammanställs för att vittnena sedan ska se hur många timmar per månad deras budskap sänds ut över världen. I Sverige finns idag 25 000 vittnen och totalt i världen är de närmare sex miljoner. De senaste åren har de ökat med 360 000 människor per år, vilket innebär att 1000 människor om dagen blir Jehovas vittnen.


4. BROSCHYREN JEHOVAS VITTNEN OCH UTBILDNING JÄMFÖRT MED VAD LPO 94 OCH KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN SÄGER

Det finns en broschyr som är speciellt framtagen, av J.V., för skolpersonal som får en elev som är ett Jehovas vittne. Föräldrarna brukar överlämna den till klassläraren och/eller rektor ibland även till övrig personal som kommer i kontakt med deras barn.

J.V. vill i likhet med de flesta föräldrar att deras barn skall få största möjliga nytta av sin skolutbildning. Därför lär de sina barn att samarbeta med lärarna. I gengäld uppskattar föräldrar och barn som är J.V. om lärarna behandlar dem med förståelse och respekt. (sid. 2)


I praktiken måste alla barn ta ställning till vilken religion de skall följa. Naturligtvis väljer inte alla ungdomar att leva enligt sina föräldrars religiösa levnadsregler, och det har inte att göra med om föräldrarna är J.V. eller inte. (Sid. 25)


Lpo 94 säger i skolans värdegrund och uppgifter: Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till personliga ställningstaganden. Undervisningen ska vara saklig och allsidig så att alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.


… ett av huvudsyftena med skolutbildning är att öva barnen så att de kan klara sig i livet, vilket inbegriper att de skaffar sig en sådan utbildning att de en dag kan försörja en familj. J.V. anser att detta är en helig plikt. Bibeln lär också att man skall underordna sig landets lagar. När landet föreskriver obligatorisk skolundervisning upp till en viss ålder, rättar sig därför J.V. efter den. (Sid. 5)


J.V. anser att det är bäst för barnen när föräldrarna samarbetar med lärarna och aktivt hjälper sina barn och intresserar sig för deras utbildning. De anser att ett sådant samarbete är särskilt viktigt nu, när det blivit allt svårare att vara lärare. (Sid. 29)


LPO 94 säger: Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål och krav skolan ställer. Vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.

Om arbetsmarknaden kräver mer utbildning än den grundskolan ger, anser vi J.V. att det är föräldrarnas ansvar att hjälpa och vägleda barnen, så att de kan besluta om de behöver skaffa sig kompletterande utbildning eller inte. Eventuella fördelar vägs då mot de uppoffringar sådana studier för med sig. (Sid. 6)


Lpo 94 säger: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan som ska ligga till grund för valet av fortsatt utbildning. Skolan ska i detta fall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Information om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder ska också ges. Alla som arbetar i skolan ska därför försöka motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.


… varje vecka hålls ett möte som de kallar skolan i teokratisk tjänst. Det innebär att hålla en kort framställning inför publik över ett givet ämne. Eleverna får sedan råd av en instruktör, allt efter ålder och förmåga, och dessa råd har till syfte att hjälpa eleverna att bli duktiga i att läsa och att tala offentligt. Många lärare har konstaterat att elever som är J.V. ofta har förmåga att uttrycka sig väl. (Sid. 11 ff.)


Kursplaner för grundskolan säger: Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Det utvecklas om man aktivt deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör för andra människor …


4.1 RESULTAT AV JÄMFÖRELSEN

Föräldrarnas roll om barnets framtid är större hos ett J.V. än vad Lpo 94 förespråkar till exempel kan man se att det är föräldrarnas ansvar att vägleda barnen i vidareutbildningsfrågor, i Lpo 94 kan vi läsa att det är elevens eget ställningstagande rörande den egna framtiden. Alla i skolan ska motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra personliga ställningstaganden. Däremot skriver J.V. i sin egen broschyr att varje barn måste ta ställning till vilken religion de ska följa. Ett J.V. vill bli bemött med förståelse och respekt i gengäld uppmuntras barnen hemifrån att vara samarbetsvilliga med lärarna.

5. RESULTAT


Under de kommande sidorna är mina frågeställningar och svaren från varje familj representerade. Jag har valt att ta en fråga och efter denna står sedan svaren från alla familjer. Efter varje frågeställning finns en kort sammanfattning som jag skrivit för att det ska vara lättare för läsaren att snabbt få en överblick. Svaren är i sin helhet och direkt avskrivna.


5.1 BESKRIVNING AV FAMILJERNA I UNDERSÖKNINGEN

Här nedan följer en kort beskrivning av familjerna utifrån den information jag fått, att det under familj A, B och E endast nämns mor i inledningen beror på att hon ensam har besvarat frågorna medan familj C och D har besvarat frågorna tillsammans mor och far.


A)
38-årig mor som varit vittne i tio år, har två barn, en pojke 16 år och en flicka 13 år. Bor på landsbygden. Hennes man är inte ett Jehovas vittne.


B)
43-årig mor med ett barn 13 år, blev vittne som vuxen.


C)
Mor och far med fyra barn, två flickor 11 och 18 år samt två pojkar på 13 och 20 år. Började studera bibeln för 18 år sedan.


D)
Mor och far med två barn 9 och 12 år. Mannen ej vittne under sin skoltid. Kvinnan började studera bibeln vid 8-9 års ålder.


E)
Mor med fyra barn 3, 7, 11, 13 år gamla. Kvinnan blev vittne efter sin skoltid.

5.2 NÄR OCH HUR BERÄTTADE NI I SKOLAN OM ER TRO? HUR BLEV NI DÅ BEMÖTTA?

A) Våra barn har haft samma lärarinna i lågstadiet. Jag berättade att jag uppfostrar våra barn efter bibeln och att jag är ett Jehovas vittne vid vårt första trialogsamtal, jag försökte också förklara vad detta innebar, att jag undervisade dem var våra traditioner kom ifrån och att vi tror på att bibeln är Guds ord. Lärarinnan avslöjade inte på något sätt vad hon tyckte och tänkte utan var vänlig och korrekt. Jag förklarade att vi respekterar att andra tycker traditioner är viktiga för sina barn men att vi ville att våra barn skulle få möjlighet att syssla med något annat vid de tillfällena.


B) Vid vårt första s.k. ”utvecklingssamtal” med läraren-barn-föräldern (klassföreståndaren). Vid samtalet förklarade jag kort vad det innebär att vara ett Jehovas vittne och hur berör detta mitt barn. Samtidigt överlämnade jag en informationsbroschyr ”Jehovas vittnen och utbildning” som är speciell utarbetat för sådana tillfällen och just för skolpersonalen. Vidare försökte jag att, snarast möjligt, träffa övriga lärare som undervisar mitt barn med samma syfte. Bemötandet har varit enbart positivt och yrkesmässigt. Ibland ställdes ytterligare frågor för att undvika missförstånd.


C) Vi har alltid gjort som så när ett barn börjat skolan så är någon av oss förälder med och tar då ett samtal med läraren om vilka vi är och om vår tro. Vi har haft förmånen att kunna vara i skolan lite då och då, och har på så sätt kunnat ha en bra kontakt med läraren. När det då har närmat sig olika högtider som vi inte deltar i så har vi kunnat förbereda läraren om vad vi kan delta i och inte delta i.


D) Vi har två barn och när respektive började i första klass berättade vi det för deras lärare efter uppropet. Bemötandet har i båda fallen varit mycket gott. Den ena läraren kände till en hel del om J.V. medan den andra inte kände till nästan något alls. Vid dessa tillfällen lämnade vi broschyrer om J.V. och vår syn på skola och utbildning och dessa mottogs tacksamt.


E) Har tagit tillfället i akt då jag blivit ensam med lärare att berätta och även ha med mig material (broschyr) som jag ber dom att läsa. (Jehovas vittnen i skolan) Jag har även bestämt tid med rektor på skolan och talat om vad barnen kan tänkas behöva få förståelse för att de inte deltar i och att barnen också agerar utefter den kunskap och kärlek de själva har för sin tro. Har bara goda erfarenheter utav de möten med lärare jag haft.

SAMMANFATTNING


Alla föräldrar tar själva upp diskussionen med läraren. Familj B, D, och E överlämnar även broschyren Jehovas vittnen och utbildning. (Se kap. 4) Familj E tar även kontakt med rektor för att berätta vad barnen inte kan delta i. Samtliga lärare har agerat så att de berörda familjerna fått ett ”korrekt”, ”yrkesmässigt”, ”gott”, och ”vänligt” bemötande.

5.3 HAR DET VARIT/ÄR NÅGRA PROBLEM SOM NI KAN RELATERA TILL ER TRO? I SÅ FALL VILKA?

A) Jag tycker inte direkt att det varit några problem som är relaterade till vår tro annat än att våra barn tyckte att det var jobbigt med alla traditioner i lågstadiet. Det som blev lite av ett problem var att denna lärarinna inte hade någon erfarenhet av en sådan situation. Fastän jag flera gånger vänligt påminde henne, under dessa sex år, att barnen skulle erbjudas ett alternativ när det behövdes så ”glömde” hon bort detta gång på gång. Hon ville gärna att alla barnen skulle göra lika och var själv väldigt fäst vid traditionerna.


Barnen fick på så sätt själva säga till. Jag tror att de kände att hon inte gillade att de var annorlunda i detta. Och DETTA mådde inte barnen bra av. För övrigt var hon en bra lärare. Jag minns ett tillfälle som dock var annorlunda, min dotter hade en vikarie och det var vid julen. Jag har alltid försökt när jag varit ledig att vara med på de lektioner i lågstadiet som kunde bli jobbiga för barnen. Denna dag var jag med. De skulle rita jultomtar o.dyl. av mappar, vikarien föreslog att hon kunde rita andra saker. Jag ryckte in och gjorde djurmallar som blev populära också för de andra barnen. Jag såg på min dotter att hon trivdes och att hon tyckte det var skönt att vikarien uppträdde som att detta var det naturligaste saken i världen, att man hade rätt att VÄLJA.


B) Såvitt jag vet har det inte förekommit några problem som man kan relatera enbart till tron. Olika sammanhängande faktorer kan ha bidragit till små bråk/ordväxlingar mellan elever men inte enbart tron. Ingenting som varade länge och som kan ha påverkat mitt barn negativt. Bra relationer till kamrater, som t.o.m. försvarar mitt barns rätt att ha en annan religion. Kanske därför att grunden till vänskap lades redan på dagis/lekskola/förskola, där mitt barns närmaste vänner/kamrater gick tillsammans.


C) I den låg och mellanstadieskola som våra barn gått i så har vi alltid blivit väl bemötta, men det finns ett undantag. Det var en kvinnlig lärare av den äldre stammen som inte gillade oss Jehovas vittnen. Hon respekterade inte våra inställningar. Vid ett tillfälle, då alla barnen skulle ut på skolgården och hälsa på flaggan och sjunga nationalsången, så bad vår dotter att få sitta kvar i klassrummet, men det gick inte, utan läraren tog tag i armen på henne och släpade ut henne på skolgården till att stå där. Nu kan det tyckas vara konstigt att vi inte tar del i att hälsa flaggan, men innebörden i att hälsa flaggan är mera än att bara stå där. För oss innebär det att visa en tillbedjan.

En historiker vid namnet Charlton Hayes framhöll för länge sedan att ritualen med flaggdyrkan och edgång i de amerikanska skolorna är en religiös ceremoni. Att dessa dagliga ritualer är religiösa har till sist bekräftats av Högsta domstolen i en serie domar. Nu kan man tycka att det där är ju i Amerika, men om du skulle undersöka den svenska bakgrunden av flagghälsningen så kommer du att finna att det finns religiös inblandning i den också Jesus sa så här i Luk.4:8 ”Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst”. Däremot så innebär en nations flagga för oss att vi ska visa respekt och lydda det lands lagar som man bor i.


D) Nej, vi har bara mött respekt och hänsynsfullhet.


E) Det finns alltid fördomar! Föräldrar som inte gärna vill att deras barn leker med barn till J.V. Att det går att visa dem vem man är och de förstår att man vill sina barn det bästa brukar lätta på eventuella fördomar. Födelsedagskalas, till mångas förvåning hör de att vi faktiskt har fest eller kalas men den relaterar inte till själva födelsedagen och det kan vara snopet för en del när vi tackat nej till födelsekalas. Missförstånd och okunskap!

SAMMANFATTNING


Familj A och B kan inte relatera de problem som varit till enbart tron. Medan familj C och E menar att det varit problem som kan relateras till deras tro. Familj D har bara mött respekt och hänsynsfullhet.

5.4 HUR ÄR KONTAKTEN MELLAN ER OCH LÄRAREN I KLASSEN?

A) Kontakterna med lärarna i klassen har varit bra. Jag har berättat vilka vi är o.s.v. vid alla första samtal med lärarna. Jag har givit dem en broschyr som förklara lite om oss och vår ställning och sagt att de ska fråga mig om de undrar över något. Bara en lärare frågade en gång hur det egentligen fungerade när min man inte är troende, jag svarade att bara man respekterar varandra behöver man inte ha samma uppfattningar.


B) De lärarna som jag hittills mötte var neutrala i sådana frågor och handlade professionellt utan att lägga några personliga aspekter/åsikter i frågan. Detta lade grunden för en naturlig och mycket bra kontakt mellan oss.


C) Kontakten mellan oss och lärare har oftast varit mycket positivt, med ett väl bemötande och ett bra samarbete. Ex. är lärare som har ringt hem och frågat hur de ska göra vid en viss situation som har med vår tro att göra.


D) Mycket gott!

E) Har bra lärare till alla mina barn. Även om de är av en annan åsikt vill de ge barnet trygghet. Barnet får i och för sig göra svåra val ibland då läraren vet för lite om en viss situation. Vi föräldrar måste själva se till att ringa eller meddela per brev om ev. barnet gjort ett val som det sedan visar ånger över, för att få en bra kontakt lärare-elev-förälder. Fastän visst kan kontakten var betydligt mer viktig med vissa lärare.

SAMMANFATTNING


Här tycker alla föräldrar att de har en bra kontakt med lärarna till deras barn. De tycker att lärarna handlat, professionellt, varit samarbetsvilliga, neutrala, men ibland vetat för lite om en viss situation och därmed försatt barnet i en valsituation som de inte bemästrar.

5.5 ÄR DET NÅGOT NI ANSER ATT ERT BARN INTE BÖR VAR MED PÅ? VAD TYCKER NI BARNET SKALL GÖRA ISTÄLLET?

A) Det vi inte vill att våra barn skall vara med på är: traditioner som från början är hedniska. T.ex. julen, påsken(harar, häxor, ägg), allhelgona, lucia, sista april, alla hjärtans dag. Vi är också politiskt neutrala. FN dagen firar vi inte heller. Däremot vill vi att de skall få kunskap i allt. Därför deltar de i informationer om allt detta, men deltar inte i firandet. Religionsundervisningen i vår skola har framförts på ett objektivt sätt därför har barnen deltagit. Kunskap är viktigt, det bryter ner fördomar och skapar förståelse. Det barnen kan göra istället är att: när det är jul eller påskpyssel-pyssla med något annat. Om de andra kamraterna skall gå iväg på något som våra barn inte deltar i - att få någon arbetsuppgift, t.ex. på datorn.


B) Som ett barn till ett J.V., vill vi inte (påpekas skall att vi inte kan tvinga våra barn till detta utan de väljer själva att handla på ett eller annat sätt pga. den kunskap och fostran de får) att de deltar i något som strider mot bibelns principer. Detta inkluderar allt religiöst firande som jul, påsk, kyrkobesök o. dyl. pga. vårt neutrala ställningstagande när det gäller politik-nation-ras osv. vill vi inte att våra barn ska delta i yttringar av nationella tillhörigheter t.ex. hälsa flaggan eller sjunga nationalsången. Samtidigt respekterar vi andras rätt att göra detta och vi kanske är närvarande utan att direkt delta om ingen annan lösning är möjligt. Detta gäller även för födelsedagsfirande och andra kommersiella helger/dagar. Vi är tacksamma om våra barn ges en möjlighet till annan sysselsättning an t.ex. ”julpyssel” eller om de kan vara någon annanstans t.ex. vid kyrkobesök eller möten med politisk färgning. Allt detta kan göras om alla parter samarbetar och respekterar varandras ståndpunkter.


C) Som du säkert redan vet så är det en hel del som inte J.V. barn inte tar del i. Ex. på detta är julfirande, luciafirande, påskfirande, halloweenfirande m.m. Våra barn har då fått arbeta med skolarbete av något slag ex. matte, historia, engelska m.m.

D) Allt pysslande och firande som har samband med traditionella s.k. kristna högtider som jul, påsk osv. men också deltagande i nationella och politiska manifestationer, födelsedagsfirande, allt detta pga. att vi tagit avstånd från annan religion och dessutom är neutrala. Eftersom det är religionsfrihet så bör det finnas valfrihet, att antingen vara hemma, beroende på vad man ska göra, eller vara kvar i skolan och arbeta med något annat. Det kan vara något man ligger efter med eller pyssla med något annat när de andra pysslar.


E) FN-dagen börjar bli mer rituell och tar upp flera timmar av barnets skoltid. Det blir svårt för barnet ibland att skilja på undervisning och själva firandet. J.V. ståndpunkt är att hålla sig neutrala i politiska världsliga engagemang då vi förtröstar på en rättvis himmelsk regering som snart ska visa sig för hela jordens befolkning. Barnen (som själva tar ståndpunkt) behöver få en möjlighet att utföra något annat i samma ämne för att inte gå emot sin egen vilja, att inte tvingas fira när de inte vill.

SAMMANFATTNING


Föräldrarna vill inte att deras barn deltar i något som strider mot bibelns principer till det räknas traditioner som från början är hedniska t.ex. jul, påsk, lucia. De är också politiskt neutrala och vill därför inte att deras barn deltar i firandet av t.ex. FN-dagen eller nationaldagen. Familj B och E menar att barnen själva ansvarar för vad de kan vara med på. Medan familj D säger att eftersom religionsfrihet råder så bör det finnas valfrihet att vara hemma eller arbeta med något annat i skolan, säger de övriga familjerna att barnen skall erbjudas något annat skolarbete eller pyssel men ändå vara kvar på skolan.

5.6 HAR ERT BARN STÖTT PÅ SVÅRIGHETER MED KAMRATER SOM KAN RELATERAS TILL ER TRO, VILKA?

A) -------------


B) … Många frågor har uppstått under mitt barns tid i skolan. Svaren har man godtagit ganska naturligt vid de tillfällen då mitt barn valt att handla annorlunda. Många missförstånd och missuppfattningar har retts ut då.


C) Svårigheterna med kamraterna har varit blandat. Du vet säkert hur hård barnens värld ibland kan vara om man finner någon som avviker från mängden, eller inte gör som alla andra. Det lustiga i det hat varit att våran grabb som går i klass 6 har av de andra grabbarna fått utstå hån över att han inte svär. De har försökt att få honom att svära och använda grova könsord, men eftersom han inte gått med på det har han istället vunnit respekt för sin ståndpunkt. Det språk barnen använder i skolan är inte vad föräldrarna kanske tror. När han gick i 4:e klass så var han utsatt för mobbning av endast en kille som då gick i 6:e klass. Han hotade vår pojke med att han skulle döda honom. Det slutade med att skolan sammankallade oss föräldrar (jag, min hustru och våran pojk med den andra killens mamma) och skolpsykologen, tillsammans med två andra lärare som ingår i skolans mobbingteam, till ett möte. Det slutade med att skolan uppmanade oss att polisanmäla pojken (då vi alla var tillsammans) om han endast en gång till hotade våran pojke. Han gjorde aldrig något mer, vad vi vet. Det slutade tvärt.


D) Nej.


E) Det jag kan relatera till har hänt min tonårstjej. Kamrater har öppet inför en del kamrater ropat och frågat min flicka om hennes Gud och om hon själv verkligen tror?! Det ska sägas att vara utsatt inför andra gör alltid ont i kroppen och speciellt om man känner att man drivs att säga något som går emot ens eget samvete. Man handlar i rädsla och då är det inte rätt sorts kamratanda i klassen eller i skolan.

SAMMANFATTNING


Här svarar inte familj A. Familj D säger sig inte ha upplevt några svårigheter som kan relateras till deras tro. Tonårsflickan i familj E har haft problem som direkt kan relateras till tron eftersom kamrater öppet ifrågasatt hennes Gud och tro. Familj C har haft problem med sin son då han gick i fjärde klass och blev hotad av en två år äldre kille, skolans mobbingteam sammankallade då berörda parter och efter det mötet hände inget mera vad föräldrarna vet. Nu i sjätte klass blir han respekterad av de övriga trots att han avviker från mängden i och med att han inte använder grova könsord eller svär.

5.7 HAR NI, ELLER NÅGON ANNAN FAMILJ SOM NI VET OM, HAMNAT I KONFLIKT MED SKOLAN, I SÅ FALL OM VAD?

A) --------------


B) Jag själv har inte hamnat i ngn konflikt med skolan och vet ingen i min familj som gjort det pga. tron.


C) Såvitt jag vet har ingen familj hamnat i konflikt med skolan. Bara med enskilda lärare. Lustigt nog har oftast de lärarna varit frireligiösa.


D) Vi känner familjer som fått kämpa med stelbenta, intoleranta lärare som spelat ut barnen och deras tro inför resten av klassen, vilket lett till mobbing. Man har inte respekterat barnens beslut att inte göra vissa saker.


E) Nej, inte som det ser ut nu i skolorna där det mångkulturella samhället bidragit till större acceptans bland lärarna. Visst finns det situationer där föräldrar önskat att barnen ska få två alternativ att välja på t.ex. att julpyssla eller sitta vid datorn men att läraren varit traditionsbunden.

SAMMANFATTNING


Här svarar inte familj A på frågan och svaren hos de övriga går isär beroende på hur man uppfattat den ställda frågan. Familj C, D, E säger sig inte ha några problem med skolan utan enbart med enskilda lärare.

5.8 HUR VAR ER EGEN SKOLGÅNG? ÄR DET ENKLARE ATT VARA ETT JEHOVAS VITTNE IDAG MOT TIDIGARE?

A) Jag blev ett J.V. när jag var 28 år så jag har inte själv varit med om den erfarenheten att vara ett vittne i skolan. Min uppfattning är ändå att det är både och, lättare för att människor är mera vana vid olika trosuppfattningar än förr, men svårare att uppehålla bibelns höga moralnormer därför moralen blir allt sämre. Vi lever i en alltmer respektlös värld och det är svårt för våra barn att inte ta efter.


B) Jag kan inte relatera till min egen skolgång, men jag kan tänka mig att det är både svårare och enklare att vara ett J.V. idag.


Enklare: Det finns många olika religioner representerade i en skola (klass). Det faller sig ganska naturligt för barn att acceptera varandras trosuppfattningar. Många gånger är detta svårare för vuxna. Vår tro skyddar våra barn mot många felsteg just pga. den bibliska fostran de får - att skilja på rätt och fel. Det förekommer inga fysiska angrepp (inte i Sverige) och vi är lagligen erkända med rätt att predika. Även vi vuxna får allt bättre och tidsanpassad undervisning och fostran, vilket gör att vi kan stå emot mycket och hjälpa våra barn att bli starka och trygga i sig och sin tro.


Svårare: Skolmiljö, våld, respektlöshet, mobbing, svordomar, kamrattryck, omoraliskhet - allt detta bara ökar och gör det svårare att stå fasta och stå emot. Sekularisering av samhället bidrar till att man bemöts med hån och löje samt behandlas som mindre vetande om man tror på en Gud. Etiska och moraliska normer lärs inte ut längre. ”Allt är tillåtet”-attityd härskar. Allt detta gör att man måste ha stark tro för att stå emot. Och det kan inte vara lätt när man är barn/tonåring med sina identitetskriser och andra problem. Det ställer stora krav på oss föräldrar som är vittnen.


C) Hustruns och min skolgång var sådan att vi inte var J.V. då. Vi började undersöka bibeln år 1981. Då hade vi redan avslutat vår skolgång. Jag tror att det är lättare att vara ett vittne idag, därför att skolorna idag innehåller så många olika nationaliteter av skolbarn, så toleransnivån har ökat bland lärarna.


D) Min man var inget vittne då och kan inte uttala sig. Själv var jag 8-9 år när vi började studera bibeln med J.V. och i början ansågs man konstig men tolererad. I högstadiet blev jag halvt om halvt utfryst p.g.a. min tro och ofta pikad för att man inte hängde med de andra, att man var för präktig och tråkig för att man hade vissa normer att följa. I gymnasiet var det lättare att bli accepterad. I vissa sammanhang är det lättare att var ett J.V. idag i skolan, eftersom det på många håll har skett en upp- och utblandning av folk, religion och åsikter, vilket lett till att toleransen för ”oliktänkande” är större. Åtminstone är det så på större skolor. Trångsyntheten och rädslan för det okända lever oftare kvar på landsbygden och på mindre orter. När det gäller att bevara en hög moral i dagens skola är tyvärr påfrestningarna större idag än när jag gick i skolan, och trycket att efterlikna resten av barn och ungdomar är hårdare. Klimatet är totalt sett ganska mycket hårdare.


E) Var inte ett J.V. när jag gick i skolan.


SAMMANFATTNING

Här kan inte familj A, B, C, och E jämföra med sin egen skolgång eftersom de inte var vittnen vid den tiden. Familj A, B, och D menar att det är både enklare och svårare att vara ett vittne idag medan familj C tror att det är enklare att vara ett vittne idag eftersom nationaliteterna på eleverna är fler så toleransnivån ökat bland lärarna.

5.9 SKULLE NI KUNNA TÄNKA ER ATT KOMMA TILL KLASSEN OCH BERÄTTA OM ER TRO SAMT BESVARA FRÅGOR SOM KAN DYKA UPP?

A) Jag skulle gärna vilja komma till skolan och berätta om vår tro därför, som jag skrev tidigare, kunskap skapar förståelse och bryter ned fördomar. Tyvärr har ingen i våran skola varit intresserad av detta. Vi bor på landet och det har aldrig funnits några Jehovas vittnens barn här så det skulle nog behövas.


B) Med glädje informerar vi om vår tro. Med information förebygger man missförstånd och rättar till felaktiga uppfattningar som florerar.


C) Om du skulle vilja ha besök av ett Jehovas vittne, så ska du ta kontakt med närmaste församling. De har skolmaterial och videofilmer de kan ta med. De två äldsta har både i högstadiet och i gymnasiet haft (har) bra relationer till sina klasskamrater. De har också fått möjligheten att inför klassen berätta om sin egen tro. De har även på rasterna fått vittna enskilt med olika kamrater som har undrat om vår tro.


D) Ja, självklart. Hittills har ingen klass velat eller funderat på ett sådant ”informationsmöte”.


E) Ja om barnen känner att det går bra.

SAMMANFATTNING


Här svarar familj A, B, D, och E att de gärna kommer till klassen, med visst förbehåll hos familj E som kommer om barnen känner att det går bra. Familj C tycker att det ska gå via närmaste församling. Intresset för ett ”informationsmöte” har ej funnits bland lärarna menar familj A och D.

6. DISKUSSION


Det här har varit ett intressant tillvägagångssätt fast mycket återstår att ta reda på. Svaret på min huvudfråga: Hur Jehovas vittnen upplever sin egen och sina barns skolsituation är att elever och föräldrar som är vittnen inte kan indelas i ett och samma fack eftersom de inom en del frågeställningar inte delar samma uppfattning eller att de anser att barnet skall få bestämma olika mycket.

6.1 SAMMANFATTNING AV RESULTATET


Fråga 5.2 När och hur berättade ni … Alla föräldrarna tar upp diskussionen med läraren. Tre utav familjerna överlämnar även broschyren Jehovas vittnen och utbildning. En utav familjerna pratar även med berörd rektor. Gemensamt förhållningssätt är därmed att de tar upp sin tro med läraren som har ansvaret för klassen där deras barn går.


Fråga 5.3 och 5.6 Problem som kan relateras till tron samt svårigheter med kamrater … Två av familjerna säger sig ha haft problem som direkt kan relateras till tron. Medan de andra tre säger att de inte anser att det inte är tron som ligger bakom de problem som uppstår – de menar att de problemen skulle ha uppstått ändå även om de hade haft samma tro.

Fråga 5.4 Kontakt med klassläraren … Bemötandet från klassläraren har hos alla familjerna varit bra och de tycker att de har en god kontakt sinsemellan. Lärarna har också varit samarbetsvilliga och neutrala men de har ibland försatt barnen i valsituationer de inte kan bemästra menar en utav familjerna.

Fråga 5.5 Vad eleven ej kan vara med på … Alla föräldrar säger att de inte vill att barnen deltar i något som strider mot bibelns principer till det räknas traditioner som från början är hedniska t.ex. jul, påsk och lucia. De är också politiskt neutrala och vill därför inte att barnen deltar i firandet av nationaldagen eller FN-dagen. Barnet kan själv ta ansvar för vad det kan vara med på menar två utav familjerna medan en av familjerna säger att det borde finnas valfrihet att vara hemma eller arbeta med något annat i skolan. De övriga familjerna tycker att barnet skall vara kvar på skolan men erbjudas något annat skolarbete eller pyssel om det är t.ex. påskkycklingstillverkning.

Fråga 5.7 Konflikter med skolan … Den här frågan besvaras inte utav den ena familjen och de övriga svaren går isär beroende på hur de uppfattat den ställda frågan. Tre av familjerna säger sig inte ha haft några problem med skolan som organisation utan bara med enskilda lärare. Det kan man inte säga är gällande enbart hos ett Jehovas vittne utan det gäller alla.


Fråga 5.8 Föräldrarnas skolgång jämfört med barnens … Fyra utav familjerna kan inte jämföra eftersom föräldrarna inte var vittnen under sin egen skolgång. Den ena av dessa familjer menar ändå att det borde vara enklare att vara ett vittne idag i och med att nationaliteterna ökat bland eleverna och i och med detta har toleransnivån ökat bland lärarna. Den familj där föräldern varit ett vittne under sin skolgång menar att det både är enklare och svårare. Enklare eftersom det är ”upp- och utblandning av folk, religioner och åsikter” (direktcitat) Svårare i och med att klimatet och grupptrycket blivit hårdare.


Fråga 5.9 Informera i klassen … Tre av familjerna säger att de gärna kommer till klassen och informerar. En familj tycker att det ska gå via närmaste församling. Återstående familj kommer till klassen och berättar om det går bra för deras barn.

6.2 HUR KAN DET HÄR ARBETET FÖRAS VIDARE


Några av mina fortsatta funderingar kring det här ämnet kan vara: att göra en likadan undersökning fast inom en annan religiös grupp t.ex. buddister. Blir resultatet detsamma?

Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant: att få med vad olika pedagoger anser kring de här frågorna och därefter gjort en bedömning mellan elever och föräldrars syn gentemot pedagogens.


Eftersom det finns Jehovas Vittnen över hela vår jord skulle det ha varit spännande att få: utvidga studien till att omfatta fler familjer som är Jehovas vittnen som bor och är från ett annat land än Sverige, hur skulle resultatet se ut då?

6.3 SLUTORD


Tack till ALLA som gjorde det här arbetet möjligt!


Särskilt tack till min handledare Åke Tilander samt till Inga & Ehrland Ehrixon.


Några sista rader så här på resans slut:

OM en sköldpadda blev tillfrågad


vad som var vackert skulle han svara


hårt skal


ogenomtränglig hud


och vassa klor


så ser skönhet ut


för en sköldpadda


var och en har rätt


att älska sitt ideal


sin integritet


allting är vackert


för någon
(B. Graham, 1998, sid. 21)
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FRÅGESTÄLLNINGAR


När och hur berättade Ni i skolan om Er tro? Hur blev Ni då bemötta?

Har det varit/är några problem som Ni kan relatera till Er tro? I så fall vilka?

Hur är kontakten mellan Er och läraren i klassen?

Är det något Ni anser att Ert barn inte bör vara med på? Vad tycker Ni barnet ska göra istället?


Har Ert barn stött på svårigheter med kamrater som kan relateras till Er tro, vilka?


Har Ni, eller någon annan familj som ni vet om, hamnat i konflikt med skolan, i så fall om vad?

Hur var Er egen skolgång? Är det enklare att vara ett Jehovas vittne idag mot tidigare?

Skulle Ni kunna tänka Er att komma till klassen och berätta om er tro samt besvara frågor som kan dyka upp?

Barnets/barnens ålder?

Ni som fyllt i formuläret är mor/far/bägge föräldrarna? (stryk under)

Herrö 990131


Hejsan!

Som lärarstuderande ska varje student skriva ett examensarbete om något som berör skolans värld, jag har då valt att skriva om Jehovas vittnen i skolan. Under min skoltid har det ibland dykt upp funderingar över barn/elever som tillhör en annan trosuppfattning, funderingar som bland annat handlar om bemötande och traditioner. Om Ni har möjlighet att besvara mina frågor skulle det vara till stor nytta för mig, och mina klasskamrater på lärarhögskolan som blivande lärare och för de elever som kommer till våra klasser och är vittnen.


Tack på förhand!
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